
Fede aktiviteter for Børn og 
unge sejlere 



Program 

Få idéer og inspiration fra Helsingør og Horsens Sejlklub, der i en sæson med Corona 
har bevaret deres stærke fællesskab, gennemført udbytterig træning og lavet fede 
aktiviteter.

1940-1945 Velkomst ved Klubkonsulent Ingeborg G. Nielsen 

1945-2000 Fra ingen aktivitet i ungdomsafdelingen til en klub der 
sprudler af liv. 
Jannik Stamp Ungdomsleder Helsingør Sejlklub

2000-2020 Nykredit Sailor of the Year – Hvordan bruger du din viden og ansvar for 
at skabe gode aktiviteter for ungdomssejlerne i Horsens Sejlklub. 
Jacob Nikolajsen – Cheftræner Horsens Sejlklub

2020-2025 Opsamling og spørgsmål



Planen for 2020 i januar

April 2020 – En ny plan

Corona - muligheder 

2020 – Et år der tog en drejning….



Hvad lykkes I med?

Hvad havde I ikke forudset?

Fra ingen ungdomssejlere til 36 + de aktive voksne



Hvad nu hvor vinteren står for 
døren?

Hvad er dit vigtigst budskab til 
dine kollegaer rundt i klubberne?

Forankring og fastholdelse



Viden og ansvar – Hvilken rolle 
har du som ansat træner i 
Horsens?

Antallet af optimistmedlemmer 
er steget fra 5-45 – Hvad gjorde 
I/du?

Hvorfor er det så vigtig at have 
fuld fokus på de nye sejlere og 
deres forældre?

Nykredit Sailor of the Year 2020 - Tillykke



Hvordan har Corona været en 
positiv følgesvend i klubbens 
ungdomsarbejde?

Hvad lykkes I med?

Hvad havde I ikke forudset?

Hvilke aktiviteter havde I?

2020 – Et år der tog en drejning….

ER DU TIL FRISK LUFT, MOTION OG OPLEVELSER? 
SÅ SKAL DU LÆRE AT SEJLE!

I Horsens Sejlklubs ungdomsafdeling tilbyder vi:

Program for nye sejlere fra 7 år 

Ugentlig træning for børn unge sejlere 

Sejlads i et- og topersoners joller

Sejlads i ungdomsvenlige kølbåde

Klubture, Camps og fester for unge

Et socialt fællesskab – og der er plads til dig!

Du kan låne redningsvest 

Horsens Sejlklub er godkendt Ungdomsvenlig Sejlklub 
af Dansk Sejlunion

Så lidt koster det:

Junior- og ungdomskontingent inkl. Træning 935 kr./år

Leje af klubjolle: 800 kr./år

Gratis prøveperiode

VELKOMMEN TIL SEJLSPORT….

….MED ET HAV AF MULIGHEDER

I samarbejde med Ejendoms Centret A/S



Hvad nu hvor vinteren står for 
døren? 

Hvad er dit vigtigst budskab til 
dine kollegaer rundt i klubberne?

Forankring og fastholdelse



Spørgsmål til Jannik og Jacob 
kan efterfølgende sendes til 
klubkonsulent Ingeborg Nielsen

Mail: ingeborg@sejlsport.dk
Mobil: 53514803

Tak til Jannik Stamp fra Helsingør Sejlklub  og 
Jacob Nikolajsen fra Horsens Sejlklub

mailto:ingeborg@sejlsport.dk


Tak for i aften



E-sejlsport i klubben –
Kom godt i gang! 



Program

1940-1945 Velkomst - Klub- og Udviklingskonsulent Ingeborg Nielsen 

1945-2000 Thomas Lybæk fra Sønderborg Yacht Club  fortælle om deres 
erfaringer med E-sejlsport og klubbens planer for den 
kommende sæson

2000-2020 Elektronisk sport har ramt verden. Hvad er det e-sejlsport 
kan?, E-Sailing TV Thomas Bjørn Lu ̈thi. 

2020-2025 Opsamling og spørgsmål



For yderligere spørgsmål og 
information omkring hvordan din 
klub kommer i gang med e-
sejlsport - Kontakt: 
klubkonsulent Ingeborg Nielsen

Mail: ingeborg@sejlsport.dk
Mobil: 53514803

Tak til Thomas Lybæk og Thomas Lüthi

mailto:ingeborg@sejlsport.dk


Tak for i aften


